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CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREȘTI            

A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - București 21 mai 2022 

 

SCRISOARE DE INTENŢIE 

 

Numele și prenumele Gociman Cristina Olga 

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 1126 

Date personale  

Funcția pentru care candidez  Consilier teritorial 

Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*: 

1. La Filiala Teritorială București funcția de Vicepreședinte în chestiuni organizatorice în perioada 2001-

2010 și cea mai importantă realizare a fost organizarea celor două conferințe de înființare a Filialei 

Teritoriale București 2001 – 2002, a conferinței teritoriale curente și Înființarea Anualei de Arhitectură 

București în 2003, organizarea de Conferințe profesionale și expoziții, Membru Consiliul Teritorial 

2001-2014/ 2014-2018. 

2. La Ordinul Arhitecților din România** funcția de membru Consiliul Național în perioada 2001-2010, 2014-

2018 și cea mai importantă realizare a fost organizarea conferințelor  naționale de înființare a Ordinului 

Arhitecților din România 2001-2002, Comisar al celei de a X-a Bienală Națională de Arhitectură 2012, 

„120 de ani de organizare profesională și învățământ superior de arhitectură” și curator al proiectului 

„Arhitecți români creatori de patrimoniu cultural”. 

 A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă: 

1 Capacitate managerială interinstituțională 

2 Disponibilitate de dialog și mediere 

3 Rigoare și exigență profesională 

4 Conectivitate interdisciplinară 

 

 B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă: 

1 Creșterea prestanței și vizibilității profesiei de arhitect în comunitate. 

2 Dezvoltarea conexiunilor între învățământ, practică profesională și organizațiile profesionale. 

3 Creșterea conexiunilor interdisciplinare pentru implementarea unui spațiu construit sustenabil. 

4 Implementarea strategiilor de arhitectură și urbanism de reducere a riscului la hazard. 

 

 C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez                              

 pentru atingerea obiectivelor propuse: 

1 Generarea unui cadru legislativ operațional privind fundamentarea și restructurarea fondului construit 

existent în baza relației între valoarea de raportare (culturală, funcțională, de afiliere, de conectivitate 

perceptivă) și cea de stare, de siguranță structurală și de mediu.  

2 Crearea bazei de date a arhitecților din București. 

3 Aniversarea a 130 de ani de organizare profesională și învățământ superior de arhitectură. 

4 Organizarea de mese rotunde privind relația dintre învățământ, practică profesională și organizare 

profesionale de profil.  

 

 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

Breasla profesională a creatorilor și modelatorilor de patrimoniu  cultural construit, generator de stabilitate 

și identitate comunitară.  
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X   Înțeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere și în anexele acesteia sunt necesare în 

procesul de organizare a conferinței și îmi exprim acordul de a fi făcute publice în acest scop. 

Data   Semnătura   Parafa individuală 

09.05.2022 

* indiferent dacă este comisie aleasă sau numită 

 ** cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Național în mandatul 2014-2018 fac mențiunea dacă au decăzut din    

funcție potrivit prevederilor art. 30, al. (1), lit. x) și art. 31, al. (9), din regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29, al. (8) din ROF 


